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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 4 ja 41 §, sellai-

sena kuin niistä on 4 § laissa 312/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 §

Oikeus harjoittaa lääkärin, hammaslääkärin,
erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin

ammattia yliopistossa suoritetun koulutuksen
perusteella

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto myöntää hakemuksesta henkilölle, joka
on suorittanut yliopistolaissa (558/2009) tar-
koitetussa yliopistossa lääketieteen lisensiaa-
tin tai hammaslääketieteen lisensiaatin tutkin-
non, oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammas-
lääkärin ammattia laillistettuna ammattihen-
kilönä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto myöntää hakemuksesta oikeuden har-
joittaa erikoislääkärin tai erikoishammaslää-
kärin ammattia laillistettuna ammattihenki-
lönä henkilölle, joka on suorittanut 4 a §:ssä
tarkoitetun erikoislääkäri- tai erikoishammas-
lääkärikoulutuksen.

Euroopan unionin tunnustamissäännök-
sissä tarkoitetusta yleislääketieteen erityis-
koulutuksesta säädetään sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella.

4 a §

Erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-
koulutus on 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
lääketieteen lisensiaatin tai hammaslääketie-
teen lisensiaatin tutkinnon jälkeistä koulu-
tusta, jonka tavoitteena on syventää lääkärin
tai hammaslääkärin osaamista ja asiantunti-
juutta tietyllä erikoisalalla sekä varmistaa eri-
koisalan osaaminen sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmässä.

Yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto voi ot-
taa erikoislääkärikoulutusta suorittamaan
henkilön, joka on saanut oikeuden harjoittaa
Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna
ammattihenkilönä ja erikoishammaslääkäri-
koulutusta suorittamaan henkilön, joka on
saanut oikeuden harjoittaa Suomessa ham-
maslääkärin ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä ja joka on työskennellyt päätoimi-
sesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä
vähintään kaksi vuotta.

Erikoislääkärikoulutus järjestetään koulu-
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tusohjelmana, jonka vähimmäispituus täysi-
päiväisenä ohjattuna opiskeluna on viisi
vuotta. Erikoishammaslääkärikoulutus järjes-
tetään koulutusohjelmana, jonka vähimmäis-
pituus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna
on kolme vuotta.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-
koulutuksen sekä yleislääketieteen erityis-
koulutuksen tavoitteista, opintojen raken-
teesta, koulutusohjelmista ja muista opintojen
perusteista sekä siitä, missä yliopistoissa eri-
koislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulu-
tusta annetaan, säädetään tarkemmin sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella, joka val-
mistellaan yhteistyössä 41 §:n 2 momentissa
tarkoitetun koordinaatiojaoston kanssa.

41 §

Neuvottelukunta

Valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi
kerrallaan neuvottelukunnan, jonka tehtävänä

on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden koulutuk-
sesta, ammattitoiminnasta ja viranomaisten
välisestä yhteistyöstä. Neuvottelukunnan ko-
koonpanosta ja tehtävistä säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa kol-
meksi vuodeksi kerrallaan neuvottelukunnan
yhteydessä itsenäisesti toimivan valtakunnal-
lisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-
koulutuksen sekä yleislääketieteen erityis-
koulutuksen koordinaatiojaoston, jonka tehtä-
vänä on arvioida kansallisia erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleis-
lääketieteen erityiskoulutuksen tarpeita sekä
tehdä aloitteita koulutuksen kehittämiseksi.
Koordinaatiojaoston kokoonpanosta ja tehtä-
vistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2015.
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